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SILOKSAN PRIMER  
penetrace  

 
 
 
TYP BARVY  Vinylová akrylátová barva základová na bázi rozpouštědel. 
 
UŽITÍ Pro podkladové natření vnějšího kamenného povrchu, zvláště 

vhodný pro staré vápenné omítky a povrchy natřené vápennou 
barvou, nátěr vniká do podkladu a spojí se s pórovitou vrchní 
vrstvou. Nátěr lze také použít k nabílení stropů a stěn starých 
průmyslových objektů. 

 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
 
Netěkavé látky  Kolem 50% vol. 
 
Praktická spot řeba 4 - 6 m2/l 
 
VOC EU VOC limit (kat/a): 430 g/l. VOC výrobku: max. 430 g/l 
 
Hustota  1,4 g/ml 
 
Doba schnutí, +23°C  Proti prachu za 1/2 hod 
 Suchá  za 2 - 3 hod 
 
Ředidlo  TEKNOSOLV 1621 
 
Konečný efekt  Mat 
 
Odstín  Bílý 
 
Odolnost proti  
povětrnostním vliv ům  Výborná 
 
Výstražné ozna čení Viz. Bezpečnostní list 
 
 
 
MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPE ČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,  

OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE. 
 
 
 
 
 
 
 

Otoč 



POKYNY PRO POUŽITÍ 
 
Příprava povrchu  Povrch před natíráním očistíme proudem vody dokud jej 

nezbavíme špíny a nepřilnavých částic. Je-li nutno, můžeme 
použít i škrabku nebo mokrého pískování.  

 Povrch je třeba urovnat vhodnou maltou, nové stavby necháme 
vyschnout alespoň po dobu 3 měsíců. 

 
Použití  Barvu před použitím pečlivě promícháme. 
 Nanášíme válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením. Otvor 

rozprašovače stříkacího zařízení 0,017 - 0,021". Barvu případně 
ředíme 5 - 10%, např. při nanášení na vápenné nátěry nebo při 
obnově nátěru průmyslových hal. 

  
 SILOKSAN penetraci můžeme zanechat i jako konečný nátěr, 

např. na stropech průmyslových hal. 
 
Podmínky pro natírání  Při práci a schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy 

nad +5°C p ři relativní vlhkosti vzduchu pod 80%. 
 
Vrchní nát ěr Aplikuje se nejdříve za 2 hodiny za příznivých podmínek fasádní 

barvou SILOKSAN FACADE. V interiéru se jako vrchní nátěr 
mohou použít i jiné barvy, vhodné na daný povrch. 

 
 V chladných a vlhkých podmínkách se vrchní nátěr aplikuje 

nejdříve až druhý den. 
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Prohlášení o vlastnostech č. 0019 (testováno v následujících systémech: SILOKSAN PRIMER podklad, 

SILOKSAN FACADE vrchní barva) 

0809-CPD-0784 

EN 1504-2:2004 

Systém ochrany povrchu - impregnace 

Regulace vlhkosti (2.2)    Zvýšení odporu (8.2) 

Průnik páry Třída I: sD < 5 m 

Kapilární absorbce a propustnost vody Požadavek: w < 0,1 kg/m m2h0,5 

Test přilnavosti v tahu Požadavek: ≥ 1,0 (0,7) N/mm2 

Nebezpečné látky Viz. Bezpečnostní list 

 
 
Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny 
údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd.Vzhledem k tomu, že nemůžeme 
ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá 
výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě. 


